
P E R S P E C T I V E
L E D A R G U I D E

FÖRSAMLING
Häftet är skapat av Fredrik Elm i Linköping Pingstförsamling

TEMA
Smågrupp, läger eller ungdomsmöte

SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Det här materialet är framtaget som en ledarguide för att ge instruktioner i hur man 
enkelt kan hålla i en kort bibelsamling. 



PERSPECTIVE - LEDARGUIDE 

Introduktion: 
Syftet med PERSPECTIVE är att vi ska få upptäcka Bibeln tillsammans och på så 
sätt förstå lite mer av Guds perspektiv – på oss, på världen och på livet som 
kristen. Du som leder en PERSPECTIVE grupp behöver inte kunna mer än de 
andra i gruppen. Din uppgift är att leda samtalet och hålla ihop samlingen. För 
att vem som helst ska kunna leda en grupp och för att göra det enklare för dig 
när du leder gruppen finns den här guiden. Följer du bara den så kommer det 
gå kanon! 

Hur går det till: 
En samling med PERSPECTIVE gruppen består av tre delar: läsning, samtal & 
bön. Så här leder du de olika delarna: 

Läsning 
• Börja med att läsa den bibeltext som är avsedd för just den här gången. 
• Det bästa är om alla läser en liten bit var. 
• Läs texten högt. 
• Om det är en kort text kan ni läsa den två eller tre gånger. 

Samtal 
Samtalet om det ni har läst utgår från tre fokusområden: texten, gud, jag. Utgå 
från dessa frågor: 

• Texten 
o Förstår vi det vi läste? Var det något som behöver förklaras? 
o Vad betyder det vi läste? 
o Var det något som var konstigt? 
o Var det något som stack ut lite extra? 

• Gud 
o Säger texten något om Gud? Vad i så fall? 
o Säger texten något om livet? Vad i så fall? 

• Jag 
o Vad betyder det vi har läst för oss idag? 
o Vad behöver jag göra om jag tror att det vi läst är sant? 

Bön 
Till sist leder du gruppen i bön. Ni får självklart be hur länge och mycket ni vill, 
men har du aldrig varit den som leder en bön förut behöver du inte vara orolig! 
Den kan vara så enkel som ”Tack Jesus för det vi har läst idag. Hjälp oss att 
förstå och ta det till oss. Amen!” 

Bra jobbat! 


	Perspective ledarguide försättsblad
	PERSPECTIVE - ledarguide
	Introduktion:
	Hur går det till:
	Läsning
	Samtal
	Bön



